
Compostos de NyloN Com fibras loNgas 

Alternativa leve e funcional para alumínio fundido, magnésio e zinco 

Extremamente rígido e duro, com melhor resistência ao impacto a baixas temperaturas 

Pode ser eficientemente injetado em formas complexas, sem custos elevados de 
pós-acabamento

Imagine compostos de nylon 
reforçados, que fornecem 
força superior dentro de 
uma peça, mantendo uma 
superfície lisa na parte 
externa da peça. A RTP 
Company disponibiliza estes 
compostos! Desenvolvemos 
alguns dos materiais mais 
resistentes e duráveis 
disponíveis, usando náilon 
especialmente composto que 
integra fibras longas. 

Integridade estrutural
A figura A mostra uma peça 
feita com RTP 200 Series Fibras longas (VLF), 60% de material de nylon 6/6 reforçado 
com fibra de vidro longa, injetado numa forma complexa com orifícios, suportes, 
contornos e diferentes espessuras de parede. A peça tem um acabamento suave 
e resinado, sem fibras. 

Na figura B, o processo de pirólise remove o polímero e revela um esqueleto interno 
de fibras longa interligadas, que mantêm a forma e os detalhes da peça original. 
A injeção adequada garante que as fibras sejam cuidadosamente distribuídas dentro 
de todas as áreas detalhadas.

Elevada resistência ao impacto 
a temperaturas extremamente 
baixas

Capaz de manter elevado 
módulo de elasticidade 
e resistência a elevadas 
temperaturas 

Formulado para fácil moldagem 
na produção em massa

Muito baixa contração e 
resistência ao empeno

Passível de corar e resistente 
aos UV's

Adicional
Benefícios

•

Compostos de elevado desempenho

Soluções em materiais - Compostos de nylonde VLF
Os compostos VLF de Nylon da RTP  são fabricados com um processo próprio de 
pultrusão de impregnação, que permite que as fibras reforçadas sejam contínuas no 
comprimento total de 11 mm do grânulo e completamente imersas no polímero.

A maior percentagem de fibras longas oferece mais área de superfície de adesão ao 
polímero, transferindo quaisquer esforços para o reforço. Os compostos VLF resultantes 
tem maior módulo de elasticidade e resistência ao impacto do que compostos reforçados 
com fibra de vidro, mais curtos. A melhoria de propriedade também são mantidos pelos 
compostos VLF a temperaturas extremas, altas e baixas.

Características dos 
grânulos de fibra 
longa
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• 11 mm de comprimento

•  As fibras são contínuas no 
comprimento do grânulo   

•  As fibras são totalmente imersas na 
resina termoplástica

Figura A: Antes da pirólise

Figura B: Após a pirólise

Os compostos VLF de Nylon da RTP Company são fabricados e estão disponíveis 
em qualquer parte do globo

•

•

•

•



Compostos de NyloN Com fibras loNgas 

RTP Company: O seu  fabricante global de termoplásticos personalizados
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Nenhuma informação fornecida pela RTP Company constitui uma garantia sobre o desempenho ou uso do produto. Qualquer informação sobre o desempenho ou a utilização somente é 
oferecida como sugestão para a aplicação, com base na experiência da RTP Company ou experiência dos seus clientes. A RTP Company não dá qualquer garantia, expressa ou implícita, 
sobre a adequação ou compatibilidade de qualquer um de seus produtos para qualquer finalidade específica. É da responsabilidade do cliente determinar que o produto é seguro, legal 
e tecnicamente adequado para o uso pretendido. A divulgação das informações aqui contidas não é uma licença para operação, ou uma recomendação para infringir qualquer patente.

Propriedades físicas de compostos de Nylon selecionados da RTP Company 
(fibra curta e longa)

O seu  fabricante global de termoplásticos personalizados

 COMPOSTOS RTP COMPANY  Den-
sidade

Resistên-
cia à 

tração 
(MPa)

Força 
específica 
à tração

Módulo 
de elas-
ticidade 
(MPa)

Resistên-
cia à 
flexão 
(MPa)

Módulo 
de flexão 

(MPa)

Charpy 
com 

entalhe 
(J/m2)

VLF 80211 EM HS  
(60% fibra de vidro longa)

1,69 260 154 21.500 430 20.000 51

VLF 80209 EM HS  
(50 % fibra de vidro longa)

1,57 250 159 17.750 385 16.200 42

RTP 207.3 RC HS  
(43% fibra de vidro curta)

1,50 215 143 14.750 330 13.750 15

RTP 205.3 EM HS  
(33 % fibra de vidro curta)

1,39 195 140 13.000 290 10.400 12

Metais
Al 380 Alumínio fundido 2,71 160* 59
Zamak 3 composto de zinco fundido 6,60  221* 33
Mg AZ 901 magnésio fundido 1,81 160* 88

*Força de cedência (0,2% de deslocamento)
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